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Winkelketen Kruidvat heeft zijn filiaal in het Antwerpse shopping center Wijnegem uitgerust met een rook-en warmteafvoerinstallatie 
van Colt International. Zo kunnen mensen in geval van brand tijdig evacueren, en krijgen de brandweerdiensten de kans om snel én 
veilig in te grijpen. ›

Tekst Filip Van der Elst    |    Beeld Colt International

‘Het shopping center legt zelf aan winkels met een welbepaalde grootte of diepte de verplichting op om RWA te voorzien.’

RWA IN WINKELCENTRUM VOORKOMT 
DAT ZICHTBAARHEID AFNEEMT EN 

TEMPERATUUR OPLOOPT 
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KIES VOOR COLT BRANDVEILIGHEID 
ROOKBEHEERSING EN VENTILATIESYSTEMEN VOOR WINKELCENTRA

AIRLITE  – Hoogwaardige natuurlijke ventilatiesystemen in de dakopbouw
COLTLITE  – Natuurlijke ventilatie-eenheden in de wanden
FIRELIGHT  – Automatisch open gestuurde dak ventilatie-eenheden
APOLLO  – Natuurlijke RWA-eenheden

100% ZEKERHEID 
V E I L I G H E I D  G E G A R A N D E E R D

Project Docks Bruxsel

Als Technisch Adviseur bij Colt International is het 
de taak van Nico Luytens om de berekeningen 
voor een efficiënte en veilige rook-en 
warmteafvoer (RWA) te maken. Toen winkelketen 
Kruidvat bij Colt International kwam aankloppen 
om de Kruidvat-vestiging in Wijnegem Shopping 
te voorzien van een RWA-installatie, werd Luytens 
ingeschakeld. “Het shopping center legt zelf aan 
winkels met een welbepaalde grootte of diepte 
de verplichting op om RWA te voorzien. Het 
winkelcentrum is zelf natuurlijk ook uitgerust met 
een sprinklerinstallatie en RWA-installatie, voor 
de grotere winkels komt daar een afzonderlijke 
RWA-installatie bovenop”, licht Luytens toe. 
“Wijnegem Shopping kent geen geheimen voor 
ons: we hebben al voor het winkelcentrum zelf én 
in verschillende winkels binnenin gewerkt.”   

Rook evacueren
Een brand is niet altijd te voorkomen, en dus moeten 
de risico’s zoveel mogelijk beperkt worden. Een goed 
functionerende RWA-installatie werkt hieraan mee. 
De grootste gevaren bij brand zijn immers de rook 
en hitte die vrijkomen. “De rook moet geëvacueerd 
worden zodat mensen veilig kunnen vluchten en de 
brandweer in alle veiligheid kan interveniëren”, legt 
Luytens uit. “Onze RWA-installatie voorkomt dat de 
zichtbaarheid afneemt en de temperaturen te hoog 
oplopen. Het debiet van de RWA-installatie is zo be-
rekend dat er altijd een stabiele rooklaag blijft, die 
niet te laag zakt.” 

De installatie in Kruidvat is berekend volgens NBN 
S 21-08-1, de Belgische norm voor RWA-installaties. 
Aangezien de winkel op de benedenverdieping ligt 
(met nog meerdere bouwlagen erboven), stond de 
keuze voor een mechanische RWA reeds op voorhand 
vast. “We installeerden een mechanische ventilator, 
die rookgassen afzuigt en naar buiten afvoert. De 
ventilator wordt gestuurd door een bedieningskast. 
Hiervoor hebben we ook een autonome stroombron 
voorzien: een UPS met batterijen die voor de voeding 
van de RWA-installatie zorgt indien de netspanning 
wegvalt”, aldus Luytens.

Rookscherm
Luytens: “De installatie omvat ook een rookscherm 
aan de voorzijde van de winkel. Die verhindert 
dat rook kan uitstromen naar de gangpaden van 
Wijnegem Shopping. In normale omstandigheden 

blijft het rookscherm opgerold, zodat het niet 
zichtbaar is. Ook de ventilator is niet te zien 
in de winkel zelf: deze is achteraan in het 
magazijn ondergebracht. Deels uit esthetische 
overwegingen, maar dit was sowieso de enige 
mogelijke opstelling die we hadden.”

Het systeem is gekoppeld aan een automatische 
detectie, die de klant zelf voorzien heeft. Luytens: 
“Als er rook gedetecteerd wordt, zal onze installatie 
automatisch opstarten. Er zijn dus geen manuele 
handelingen vereist: het systeem werkt volledig 
autonoom.” 
Colt International heeft dankzij jarenlange 
ervaring een sterke reputatie opgebouwd in dit 
soort projecten. De uitvoering bleek daarom geen 
enkel probleem op te leveren. “De klant kan erop 
vertrouwen dat onze berekening gedetailleerd en 
tot in de puntjes correct zijn. En onze materialen 
zijn natuurlijk ook van hoogwaardige kwaliteit”, 
voegt Luytens eraan toe.

‘Het debiet van de RWA-installatie is zo 
berekend dat er altijd een stabiele rooklaag 

blijft zodat evacuatie en interventie 
verzekerd blijven’

’We installeerden een mechanische ventilator, die rookgassen afzuigt en naar buiten afvoert.’

’De installatie omvat ook een rookscherm aan de voorzijde van de winkel. Die verhindert dat rook kan uitstromen 
naar de gangpaden van Wijnegem Shopping.’


